STD 9
1 മുതൽ 4 വരരെയുള്ള ചചചോദദ്യങ്ങളുരടെ ശരെരിയുത്തരെത്തരിനന് 1 ചസചോർ വവീതത ആരകെ 4 ചസചോർ
1. അനചോരെചോഷചോ ചയചോഗദരിനമചോയരി ആചരെരിക്കുന്നതന്
A. ജൂലലൈ 21
B. ജൂൺ 21
C. ജനുവരെരി 26
D. ജൂൺ 5
Ans : B
2. സമ്മർദത (സന്രട്രെസന് ) ലൈഘൂകെരെരിക്കുന്നതരിനുള്ള മചോർഗ്ഗങ്ങളരിൽ ഉൾരപ്പെടെചോത്തതന് ഏതന്
A. ചയചോഗ
B. എയചറചോബരികന്
C. നവീനൽ
D. ഉറക്കമരിലചോയന്മ
Ans: D
3. ഹൃദയശശ്വസനക്ഷമത വർധരിപ്പെരിക്കുവചോൻ ഉപകെരെരിക്കുന്ന ഏറ്റവത നല വദ്യചോയചോമമുറയചോണന്
A. നവീനൽ
B. രചസന്
C. കെദ്യചോരെതസന്
D. ലറഫരിൾ ഷൂടരിതഗന്
Ans: A
4. ചുവരടെ രകെചോടുത്തരിരെരിക്കുന്ന ശരെവീരെത വരിലരിരന്റെ ആകൃതരിയരിൽ ക്രമവീകെരെരിക്കുന്ന ചയചോഗചോസനത ഏതന്
A. പചോദഹസചോസനത
B. പവനമുകചോസനത
C. സർവചോതഗചോസനത
D. ധനുരെചോസനത
Ans: D

5 മുതൽ 9 വരരെയുള്ള ചചചോദദ്യങ്ങളളിൽ ഏരതങളിലലും നചോരലെണ്ണതളിനന്
ഉതരെരമെഴുതുക ശരെളിയുതരെതളിനന് 2 സന്ചകചോർ വവീതലും ആരക 8 സന്ചകചോർ
5. സരിരെമചോയരി ലസകരിതഗന് പരെരിശവീലൈരിക്കുന്നതരിലൂരടെ ലൈഭരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എരനലചോത
• ഹൃദയക്ഷമത വർധരിക്കുന്നു
• അയവന് ചപശവീബലൈത എന്നരിവ വർധരിക്കുന്നു
• സനരികെളുരടെ ചലൈനത തശ്വരെരിതരപ്പെടുത്തുന്നു
• മചോനസരികെ പരിരെരിമുറുക്കത കുറക്കുന്നു , എല്ലുകെൾ ബലൈരപ്പെടുത്തുന്നു
• ശരെവീരെത്തരിലുള്ള രകെചോഴുപ്പെരിരന്റെ അളവന് കുറയ്ക്കുന്നു

• ശരെവീരെത ഏചകെചോപനത്തരിനന് സഹചോയരിക്കുന്നു
6. സമ്മർദത ലൈഘൂകെരെരിക്കുന്നതരിനുള്ള ഏരതങരിലുത രെണന് മചോർഗങ്ങൾ എഴുതുകെ
• പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറരികെൾ എന്നരിവ ഭക്ഷണത്തരിലുൾരപ്പെടുത്തുകെ
• കൃതദ്യമചോയ ദരിനചരെദ്യയുത സമയക്രവത പചോലൈരിക്കുകെ
• ശരെരിയചോയ രെവീതരിയരിലുള്ള വദ്യചോയചോമത്തരിൽ ദരിവചസന ഏർരപ്പെടുകെ
• ശരെരിയചോയ രെവീതരിയരിലുത അളവരിലുള്ള വരിശ്രമത ഉറക്കവത ഉറപ്പെചോക്കുകെ
• മദദ്യപചോനത, പുകെവലൈരി മറ്റു ലൈഹരെരി പദചോർത്ഥങ്ങൾ എന്നരിവ ഉപചയചോഗരിക്കചോതരിരെരിക്കുകെ
7. ചയചോഗ പരെരിശവീലൈനത്തരിനന് മുമന് ശ്രദരിചക്കണ ഏരതങരിലുത നചോലൈന് കെചോരെദ്യങ്ങൾ എഴുതുകെ
• ചയചോഗചോസനത രചയ്യുചമചോൾ നരിലൈരത്ത കെടരിയുള്ള ഷവീചറ്റചോ ചഫചോർമചോചറ്റചോ വരിരെരിക്കുകെ
• പ്രഭചോതകൃതദ്യങ്ങൾക്കു ചശഷത ചയചോഗ രചയ്യുകെ
• സനരികെൾക്കു വഴക്കത കെരിടചോവന്ന രചറരിയ വദ്യചോയചോമങ്ങൾ ചശഷത ചയചോഗചോസനത
തുടെങ്ങുന്നതചോണന് ഉത്തമത
• തുടെക്കത്തരിൽ ചയചോഗപരെരിശവീലൈനത്തരിൽ ലവദഗന്ധദ്യത ചനടെരിയ ഒരെചോളുരടെ കെവീഴരിൽ
അഭദ്യസരിക്കുകെ
• രെചോവരിരലൈചയചോ ലവകുചന്നരെചമചോ ഭക്ഷണത്തരിനു മുമചോയരി ചയചോഗ രചയ്യുന്നതചോണന് നലതന്
• ഭക്ഷണത കെഴരിഞന് ദഹനപ്രക്രരിയ പൂർത്തരിയചോയ ചശഷത മചോതത പരെരിശവീലൈനത്തരിൽ
ഏർരപ്പെടുകെ
• പ്രചോയത്തരിനനുസരെരിചത കെഴരിവരിനുത ഇണങ്ങുന്ന രെവീതരിയരിലുള്ള ചയചോഗചോസനങ്ങൾ
സശ്വവീകെരെരിക്കുകെ
8. അയവന് വർധരിപ്പെരിക്കുന്നതരിലൂരടെ ശരെവീരെത്തരിനന് ലൈഭദ്യമചോകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എരനലചോത
• ശരെവീരെത്തരിരന്റെ ബചോലൈൻസന് ,ഏചകെചോപനത അയവന്, വർദരിക്കുന്നു
• സനദ്യകെളുരടെ അയവന് വർധരിക്കുന്നചതചോരടെ ചവഗത ലകെവരെരിക്കചോൻ സചോധരിക്കുന്നു
• രെകസഞചോരെത സുഗമമചോക്കുന്ന
• പരെരിക്കുകെളരിൽ നരിന്നന് ചമചോചനത ചനടെചോൻ കെഴരിയുന്നു
9. പുകെവലൈരി രകെചോണ്ടുണചോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എരനചോരക്കയചോണന്
• പുകെവലൈരി നമ്മുരടെ രെകക്കുഴലുകെളുരടെ ഇലൈചോസരികെത നഷ്ടരപ്പെടുത്തുന്നു അവരയ
സചങചോചരിപ്പെരിച്ചന് ചനർത്തതചോക്കരി തവീർക്കുന്നു
• പുകെയരിലൈൽ അടെങ്ങരിയരിരെരിക്കുന്ന കെചോർബൺ ചമചോചണചോലകഡന് കൂടുതലൈചോയരി രെകത്തരിരലൈ
ഹവീചമചോചഗചോബരിനരിൽ കെലൈരുന്നു.ഇതന് മൂലൈത ഒകരിജൻ വഹരിച രകെചോണ്ടു ചപചോകുവചോൻ
ഹവീചമചോചഗചോബരിനന് കെഴരിയചോരതവരുന്നു
• പുകെയരിലൈയരിരലൈ നരിചക്കചോടരിൻ എന്ന പദചോർത്ഥത ധമനരികെരളയുത ശചോസന വദ്യവസയുരടെ
സഞചോരെപഥരത്തയുത സചങചോചരിപ്പെരിക്കുന്നു

10 , 11 ചചചോദദ്യങ്ങളളിൽ ഏരതങളിലലും ഒരരെണ്ണതളിനന് ഉതരെരമെഴുതുക
ശരെളിയുതരെതളിനന് 3 സന്ചകചോർ
10. കെമമ്പ്യൂടർ ,രമചോലബൽ ചഫചോൺ എന്നരിവ ലകെകെചോരെദ്യത രചയ്യുചമചോൾ ഉണചോകുന്ന ആചരെചോഗദ്യ
പ്രശ്നങ്ങൾ എരനചോരക്കയചോണന് ? ഇതന് പരെരിഹരെരിക്കചോൻ എരനചോരക്ക ശ്രദരിക്കണത
• കെമമ്പ്യൂടറുകെളുരടെ അമരിത ഉപചയചോഗത മചോനസരികെ സമ്മർദത , ഉചന്മേഷമരിലചോയന്മ കെചോഴ്ചയരിൽ
വദ്യകത , തലൈ ചവദന , പുറത ചവദന, ഉറക്കമരിലചോയന്മ എന്നരിവയന് കെചോരെണമചോകുന്നു
• തുടെർച്ചയചോയ രമചോലബൽ ചഫചോൺ ഉപചയചോഗത കെണ്ണുകെൾക്കന് സമ്മർദത ഏൽപ്പെരിക്കുകെയുത
കെചോഴ്ചയന് അവദ്യകത ഉണചോകുകെയുത രചയ്യുന്നു. കെണ്ണുകെൾ വരെണതചോവന്നു
• രമചോലബൽ ചഫചോൺ ചറഡരിചയഷൻ ഗർഭചരിദ്രത്തരിനു കെചോരെണമചോചയക്കചോത
• തലൈചച്ചചോറരിരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങരള തകെരെചോറരിലൈചോക്കുകെയുത ഉറക്കമരിലചോയന്മ ഉണചോക്കുകെയുത
രചയ്യുന്നു
• ഗർഭകെചോലൈരത്ത രമചോലബൽ ചഫചോണരിരന്റെ ഉപചയചോഗത ഗർഭസ ശരിശുവരിരന്റെ
തലൈചച്ചചോറരിരന്റെ വളർച്ചരയ മുരെടെരിപ്പെരിചച്ചക്കചോത
• മരിതമചോയ രവളരിച്ചത ഉറപ്പു വരുചത്തണതചോണന്
11. നവീനൽ പരെരിശവീലൈരിക്കുചമചോൾ ശ്രദരിചക്കണ കെചോരെദ്യങ്ങളുത പ്രചയചോജനങ്ങളുത വരിശദമചോക്കുകെ
•

സുരെക്ഷരിതമചോയ സലൈങ്ങളരിൽ , മുതരിർന്നവരുരടെ സചോനരിധദ്യത്തരിൽ ആവശദ്യമചോയ
മുൻകെരുതലുകെചളചോടുത സുരെക്ഷചോ ഉപകെചോരെണങ്ങചളചോടുത കൂടെരി മചോതത നവീനൽ പരെരിശവീലൈരിക്കുകെ
• ലലൈഫന് ഗചോർഡന് സുരെക്ഷചോ ഉപകെരെണങ്ങൾ കൂരടെ കെരുതുകെ
• ഹൃദയ ക്ഷമത വർധരിക്കുന്നു
• ചപശവീബലൈത അയവന് എന്നരിവ വർധരിക്കുന്നു , സനരികെളുരടെ ചലൈനത തശ്വരെരിതരപ്പെടുത്തുന്നു
• മചോനസരികെ പരിരെരിമുറുക്കത കുറക്കുന്നു
• ശരെവീരെത്തരിരന്റെ അയവന് വർധരിക്കുന്നു
• സതചയചോചരിതചലൈനത സതതുലൈനത മരികെച്ച ശരെവീരെസതസരിതരി എന്നരിവ വർധരിക്കുന്നു
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